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Báo tường TSK gồm các bài viết của các thầy và
các học viên Trung tâm Sáng tạo KHKT (TSK)
thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học
quốc gia TPHCM.

3.

Giúp phổ biến và phát triển KHST, PPLST ở
nước ta để có được những đóng góp thiết
thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, "sánh vai với các cường
quốc năm châu", ít ra, trong lĩnh vực này.

Báo tường TSK thực hiện các nhiệm vụ sau :
1.

2.

Cung cấp các thông tin về các hoạt động đa
dạng liên quan đến Khoa học sáng tạo
(KHST) nói chung và Phương pháp luận sáng
tạo (PPLST) nói riêng ở Việt Nam và trên thế
giới.
Là diễn đàn trao đổi của các thầy và các học
viên PPLST nhằm tăng cường sự gắn bó,
nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng
PPLST.

Báo tường TSK là sự đóng góp chung của mọi
người trên nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi, tự
trang trải nên không có chế độ nhuận bút.
Các bạn có thể đọc Báo tường TSK bản gốc
với màu sắc đầy đủ, được dán trên bảng
tại hành lang TSK hoặc trên Website của TSK

CÁC BẠN HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN GỬI BÀI, CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, NGUYỆN VỌNG
XIN THEO ĐỊA CHỈ SAU:

TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHKT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
227 NGUYỄN VĂN CỪ, Q.5, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT : 38.301743
Website của TSK trên Internet

FAX : 38.350096

E-mail : tsk@hcmus.edu.vn

http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-v.htm (Tiếng Việt)
http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-e.htm (Tiếng Anh)
Hiện nay Báo tường TSK ra định kỳ hàng quý.
Khi có điều kiện, Báo tường TSK sẽ ra thường xuyên hơn
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CALL FOR
PARTICIPATIONS
2014
The 5 th International Conference&
the 4 th Global Competition on Systematic Innovation
July 16-18, 2014, San Jose, California, USA
Sponsor: Society of Systematic Innovation (SSI)
Co-organizers:
Department of Industrial and Systems Engineering, San Jose State University
International TRIZ Association (MA TRIZ)
Altshuller Institute
Institute of Industrial Engineers, Silicon Valley Chapter
www.systematic-innovation.org/icsi2014,www.systematic-innovation.org/gcsi2014

The 5th International Conference on Systematic Innovation (ICSI) & the 4th Global Competition/
Exhibition on Systematic Innovation will publicize theoretical and technological advances in
Systematic Innovation (SI), which include product and service innovation, and computer-aided
SI tools/techniques. The conference will contain plenary speeches/tutorials by world renowned SI
researchers/practitioners and parallel technical sessions. More than 60 papers from 15+ countries
and 25+ projects from 7+ countries have been accepted for presentations/competition making
the events the most content-rich conference in the Systematic Innovation areas. The venue of the
conference will be the San Jose State University, San Jose, California, USA. It is located in the
famous Silicon Valley of the U.S.A. known for its world leading innovative technology companies.
ICSI has attracted most relevant and high quality papers among those presented at all conferences
on SI/TRIZ/CAI related fields. With ICSI participation, you can also enjoy the exhibition and
presentations of the Global Competition on Systematic Innovation for FREE. You will find the
events very rewarding.

Special features
a. FREE pre-conference tour
International registrants will be offered a one-day FREE pre-conference scenic and technical
tours of Silicon Valley – the Innovation Center of the USA. Tour sites include the beautiful
San Francisco city and the inspiring world renowned Tech Museum of Innovation. There are
also self-paid post conference tours available for your choice.

b. Potential publication in C&IE journal
Authors of Selected papers of ICSI/GCSI will be invited to submit an extended version of full
paper for review and potential publication in either Computers & Industrial Engineering
journal (SCI indexed with high impact factor) or the International Journal of Systematic
Innovation.

c. USD 3,000 award for GCSI’s champion
GCSI is the world only exhibition/competition in the areas of TRIZ and Systematic
innovation. Multiple Platinum/Gold/Silver/ Bronze medal awards with award up to USD
3,000 and certificates will be awarded to outstanding projects. Total awards of USD 8,000 will
be available.

d. Network with world-class innovative experts
World renowned experts will be delivering the keynotes and tutorials as briefed below. Many
SI experts and TRIZ masters, will be attending the conference and presenting. This will be an
excellent opportunity for you to network with many world-class experts in the innovation
areas.

e. Register for ICSI& GCSI, enjoy discounts
GCSI will have its final round of project competition presented in one of the special sessions
of the ICSI conference. Registrations of both ICSI & GCSI will enjoy a 20% special
discount on conference & GCSI. This is on top of the already inexpensive registration fees
compared to other conferences.

Tentative Conference Preliminary Schedule
(Subjects to change if needed.)
Free pre-conference Tour (Registered International Participants, By Invitation Only)

Tue.
2014/7/15

Wed.
2014/7/16

Thu.
2014/7/17

Fri.
2014/7/18

Scenic Tour: Golden Gate Bridge, Palace of Fine Arts, Fishermen’s Wharf, SF City Hall,
Lombard Street, Union Square, China Town
Technical Tour: Tech Museum of Innovation
Tutorial A: Basic TRIZ Tutorial & conference papers
GCSI Posters
overview by Ellen Domb& David Conley
Opening Ceremony
Keynote A: New Business-oriented Applications of Advanced TRIZ
by Simon Litvin, TRIZ Master
Technical Sessions [Eng. 285/486/488]
GCSI Present& Posters
Tutorial B: Innovation by Solving Conflicts
by Zinovy Royzen, TRIZ Master
Keynote B: Recent Advances and Trends of Industrial
Big Data and Smart Analytics for Product and Service
Innovation by Jay Lee
Special Talk: A Brief Tutorial on Unified Structured
GCSI Posters Exhibition
Inventive Thinking (USIT) by Dr. Ed Sickafus
Technical Sessions
Technical Sessions
Optional Campus Tour
Conference Banquet
Technical Sessions
Keynote C: The Agile Innovation Revolution by Langdon Morris
Closing Announcement & Awards
Tutorial C: Advanced TRIZ Tool: TRIZ tools for Secondary Problems identification
By Simon Litvin, TRIZ Master
Self-paid post-conference Scenic tours.

Trip A: two-day trip to Yosemite Park and Hearse Castle
Yosemite National Park harbors a grand collection of waterfalls, meadows, and
forests that include groves of giant sequoias, the world's largest living things.
2014/7/19-20
Hearst Castle began as a modest hilltop retreat, but ended up one of the world’s
greatest attractions and showpieces for ancient art—one that still rivals museum
collections around the world.
Trip B: three-day trip to Oregon and Crater Lake Park
Crater Lake has inspired people for thousands of years. No place else on earth
2014/7/19-21 combines a deep, pure lake, so blue in color; sheer surrounding cliffs, almost two
thousand feet high; two picturesque islands; and a violent volcanic past. It is a place
of immeasurable beauty, and an outstanding outdoor laboratory and classroom.

Keynotes and tutorials
http://www.systematic-innovation.org/icsi/icsi2014/Agenda.php
Dr. Simon Litvin

KeynoteA:New Business-oriented Applications of Advanced TRIZ
Tutorial C:Advanced TRIZ tools: Parallel Evolutionary Lines
TRIZ Master
Chief Scientific Officer
GEN3 Partners, Boston, USA

Prof. Jay Lee

Keynote B:Recent Advances and Trends of Industrial Big Data
and Smart Analytics for Product and Service Innovation
Ohio Eminent Scholar and L.W. Scott Alter Chair Professor
Founding Director of NSF Industry/University Cooperative
Research Center on Intelligent Maintenance Systems (IMS)

Mr. Langdon Morris

Keynote C:The Agile Innovation Revolution
Senior Partner, InnovationLabs LLC

Dr. Ellen R. Domb

Dr. David W. Conley

Tutorial A:Beginner TRIZ Tutorial
Founding Partner, PQR Group
Founding Editor, The TRIZ Journal

Zinovy Royzen

Tutorial B:Innovation by Conflict Solving
TRIZ Master
President, TRIZ Consulting, Inc

Principal Consultant,
Innomation Corp

Dr. Ed Sickafus

Special Talk:
A Brief Tutorial on Unified Structured Inventive Thinking (USIT)
President, Ntelleck, LLC

List of accepted papers
Title

Affiliation

Author(s)

Using Psychological Assessments to Improve TRIZ
Problem Solving

TRIZ and Engineering
Training Services LLC

Jack Hipple

Analogies: Why Can't We See Them?

TRIZ and Engineering
Training Services LLC

Jack Hipple

Innovative research of traditional cultural industries
-Using Mazu International Festival of Taiwan as case
study

MingDao University

Lin Chin-Min

Abstract Flow and Its Presence in Problems

Yes San Francisco, LLC

Igor Polkovnikov

A User Interface Technology Foresight Study with
Scenario Planning Approach

National Chengchi University,
Taiwan

Wei-Hsiu Weng/
Woo-Tsong Lin

Directed Evolution as the Main Instrument of
innovation for informational Era

Ideation International Inc

Boris Zlotin/Alla Zusman

Using the System Operator and Complete Technical
System TRIZ Tools to Understand the Development
of Crowdsourced and Crowdfunded Business Models

Timothy Brewer Design

Timothy Brewer/
Ellen Domb

TRIZ-based Platform For Software Supported
Innovation

Ideation International Inc

Boris Zlotin/Alla Zusman/
Ron Fulbright

New type of Hybrid Artificial Intelligence Systems

Progress, Inc.

Dmitri Pescianschi/
Vladimir Proseanic/
Boris Zlotin/
Anastassia Boudichevskaia

A Semantic-interactive Model and Application in the
field of Computer-Aided Inventive Problem Solving

Hebei University of
Technology

Jianhong Ma/
Na An/Huaizhong Zhu/
Song Li

Research on Construction and Reasoning of Semantic
Web for Topic-based Scientific Effect Knowledge

Hebei University of
Technology/etc.

Ma Jianhong/
Zhang Xing/
Xiao Guoxi/Gao Lei

An Image Authentication Scheme for High Dynamic
Range Images

National Chiayi University

Jing-Ya Yan/
Fuh-Gwo Jeng/Tzung-Her
Chen

An authenticated Concealed Data Aggregation
Scheme Based on Secret Sharing for Smart Grid

National Chiayi University

Zhen-Hong Liao/
Fuh-Gwo Jeng/Tzung-Her
Chen

Healthcare Phone Watch by Guider Technology Co.
Ltd. to Promote iCloud-Based Telecare: A Study of
Long-Term Care Crisis and Turning Point in Taiwan

Kainan University

Dah-June Lin/
Wei-Pang Lai/Ya-Hui Hsieh

China agriculture technology innovation with
TRIZ Based on National 11th Five-Year Plan major
scientific and technological issues

China Agriculture University

Xiaojie Zhang/
Jiansheng Zhang

Stochastic simulation and optimization for biorefinery
byproduct-based, hydrogen production process
development as portable and fixed plants

Myongji University

Sunghyun Cho/
Hoon Kang/
Jeongpil Park/Dongil Shin

A New Paradigm for PDA (Private Development
Assistance) : A Case Study of University Student
Volunteer Work

Ajou University

Seung-Hyun Yoo/
Herb Rhee/Eun Young Hwang/
Kwang Hyun An/
Kyung Jun Cho

A Design Guideline for Applying Aesthetics in Dream
of the Red Chamber to Modern Tableware Design

Northeastern University

Ying Zhao/Shuwen Tzeng/
Tinman Lau

The Bags that Package Themselves

TRIZ and Engineering
Training Services LLC

Jack Hipple

Systematic Innovation for Computing

Innomation Corp.

David W. Conley

The Innovation process of Biomedical R&D
and Industrialization in ITRI - Using biphasic
osteochondrocyte repair technology as an example

Industrial Technology
Research Institute (ITRI)

Lin-Hsiang Sung

By Systematic Innovation Techniques to Enhance the
Quality of Rice Milling

Chienkuo Technology
University

Tai-Chang Hsia/
Ren-Chieh Liao/Su-Chen
Huang

Challenge and Countermeasure of Apple App Store

Overseas Chinese University

Su-Chen Su-Chen/
Tai-Chang Hsia/Li-Ching Pan

Motivating innovation with a structured incentives
scheme under continuous states

Huazhong Normal University

Chengli Zheng/
Yan Chen

Discontinuous Improvement: Continuing to Improve
when Continuous Improvement Stalls

Plymouth University

Paul Filmore

Combined BDD Process with Software Development
for Reducing Software Project Risk

Shih Chien University

Sen-Tarng Lai

TRIZ-based Systematic approach of Problem Solving
for Heat Treatment Process of Screw Manufacturing

Far East University

Jo-Peng Tsai/Shih-Chuan
Cheng/
Yu-Gang Chen

Systematic approach for developing a new business
model of cloud-based design & manufacturing service
for cake decorating

Far East University

Jo-Peng Tsai/Hsin-Yu Cheng/
Yu-Gang Chen

Identifying buyer-supplier conflict in collaborative
process new product development

University of Tehran

Davoud Haghighi/
Jafar Razmi

Applications of IDEATRIZ Systematic New Product
Ideation Method

Federal University of
Technology - Paran

Marco A. De Carvalho

New Piezoelectric Bolt Sensor for Estimation of
Dynamic Properties of Wooden Structures

Akita Prefectural University

Carlos Cuadra/
Tetsuya Nishida/
Nobuhiro Shimoi

Computer-aided innovation for improving industrial
innovation intelligence

Gaziantep University

Koray Altun

Systematic Innovation for Design of A Kind of Large
Span Tunnel

China Railway Eryuan
Engineering Group Co., Ltd

Xiangxue Xiong/
Xiaoyuan Li

Computer Aided Innovation (CAI) from the
Perspective of the Main Bibliometric Laws (Lotka,
Zipf and Bradford)

Federal University of
Technology - Paran

Luciano H. R. de Oliveira/
Marco A. de Carvalho

Algorithm for Work Improvement based on TRIZ

Institute of Systematic
Innovation, Hong Kong

Michael YH Li

A TRIZ-based Strategic Reference Model for New
Product

MUT

Sadegh Shahbazi/
Behrooz Shahriary

Definition of System Innovation Degree and Its
Measuring Method

Global Engineering
Technology Groups (HK) Ltd.

Yongmou Liu

A TRIZ-based approach to slow down the increasing
Universiti Teknologi Malaysia
trend of crime, a case study

Mohammadreza Yadollahi/
Rosli Mohamad Zin

The Electronically Control Of Civil Works For
Infrastructure Maintenance And Operation

The Egyptian Society for
Women & Youth Inventor

Khaled Elnems

Supersystem Product Trimming Using Affinity and
Dendrogram

National Tsing Hua University

Dongliang Daniel Sheu/
Chia Lin Ho

Application ARIZ Methods for Improving Railway
Turnouts Wear

National Quemoy University

Tung-Tsan Chen/Po-Yi Chang

Roadmapping the disruptive technologies based on
resources analysis

Hebei University of
Technology

Tianlin Chai/Jian Guang Sun/
Xiaolong Liu/Jing Guo

Analogy Design Research and Application Based on
Resource Analysis

Hebei University of
Technology

Xiaolong Liu/Bojun Yang/
Jianguang Sun/Tianlin Chai

Using Representational systems in neuro-linguistic
programming with TRIZ’s innovation process

Far East University

Shan-Yang Wang/
Tzu-Chiang Chiang

Innovation Design of Nondestructive Inspection
Leaking Device Base on TRIZ

Chung Hua University

Che-Way Chang/
Chen-Hua Lin/Hsiao Yi Chien

Systematic Innovation Capabilities in Shipping:
Validation of an established Innovation Process
Model

University of the Aegean

Maria Lambrou

Systematic product development process Innovation
using HILS

Samsung Electronics

Jungsoo Son/
Sungcheol Kim

Applied TRIZ for developing product service systems:
a new vehicle renting/sharing method

Tung-Hai University

Wan-Lin Hsieh/
Ting-Yen Yu/Yu-Hao Nian

Mindful Insight for Systematic Innovation via
Meditative Practices

National Taipei University of
Technology

Chai-Wei Lin

TOP-TRIZ, Method for Innovation, Applications,
Implementation

TRIZ Consulting, Inc.

Zinovy Royzen

TRIZ Identification of Solution Models by FunctionDongliang Daniel Sheu/
Attribute Characteristics Using Mathematical
National Tsing Hua University
Sandra Chiu/Tsung Hsing Lu
Measures
Application of Lean and TRIZ Methodologies in the
Maintenance Service of a Food Company

Universidade Nova de Lisboa

Helena Navas/
Virgílio Cruz Machado/
Nuno Sousa

Anti Rape Device

Swami Keshvanand Institute
of Technology

Gyanesh Kumar/ Gaurav
Kanthaliya

Application of Perception Mapping in the Resolution
Southwest Jiaotong University
of Social Conflicts

Xianyong Zhou/Guang Chen

Human Powered Recumbent Trike

Swami Keshvanand Institute
of Technology

Ajay Dhanopia/

New Product Introduction Strategy under Random
Technology Innovation

National Taiwan University

Cheng-Hung Wu/Chun-Ni Shen

Special Session in Chinese
Applying TRIZ method on improvement of iron bar
windows

National Chin-Yi University
of Technology

Zheng-Zhe Chen/
Pei-Hsi Liu

The Relationships between the Processes of
Systematic Innovation and the Roles of the
Participants

Technology center/
China Railway Eryuan
Engineering Group Co., Ltd.

Xiangxue Xiong/
Yongxing Wei

Method and Application about Patent Design Around
Based on Theory of TRIZ

University of Jinan

Shanmin Mi/
Changqing Gao

Anti-Assaulted Saving Systems

Oriental Institute of
Technology

Ching-Sung Wang

Research on Construction and Reasoning of Semantic
Web for Topic-based Scientific Effect Knowledge

Hebei University of
Technology

Ma Jian-hong / Zhang Xing /
Xiao Guo-xi / Gao Lei

A Semantic-interactive Model and Application in the
field of Computer-Aided Inventive Problem Solving

Hebei University of
Technology

Ma Jian-hong / An Na / Zhu
Huai-zhong / Li Song

GCSI PROJECT COMPETITION/EXHIBITION

Your outstanding innovation deserves Global Recognitions
in the International Arena!
Innovation maybe accidental, systematic innovation is destined!
First place award: USD 3,000 + platinum medal award + certificate
Upto USD 8,000 awards + medals+certificates awaiting you.
Multiple gold/silver/bronze medals awards available
A concurrent event, the 4th Global Competition/Exhibition on Systematic
Innovation (GCSI), will hold its final round of project competition in one of the special
sessions of the ICSI conference. The goals of this GCSI exhibition are to promote
systematic innovation/TRIZ and help the dissemination of innovation results. ICSI
participants can attend the project presentations and demonstrations free of charge.

REGISTRATION FEES
Regular
(Aft. May 16, 2014)

Early
(Bef. May 15,2014)

Optional Tutorials

Banquet

Presenters

US$ 350

US$ 300

US$ 100

Included

Non-Presenters

US$ 450

US$ 400

US$ 100

Included

Students

US$ 200

US$ 150

US$ 100

US$ 50

※Single tutorial payment can qualify for participation in all tutorials.
CONFERENCE CHAIRS
D. Daniel Sheu, Ph.D., General Chair, President, The Society of Systematic Innovation;
Professor, Dept. of Industrial Engineering & Engineering Management, National Tsing Hua
University, Taiwan.
Jacob Tsao, Ph.D., Program Co-Chair; Professor, Department of Industrial and Systems
Engineering, San Jose State University, San Jose, California, USA.
Hsin Rau, Ph.D., Program Co-Chair; Professor, Dept. of Industrial and Systems Engineering,
Chung Yuan Christian University, Taiwan

The 5th International Conference on Systematic Innovation (ICSI)
& the 4th Global Competition on Systematic Innovation (GCSI)
©All rights reserved by The Society of Systematic Innovation (SSI)
Tel: +886-572-3200#15
E-mail: icsi2014@systematic-innovation.org；gcsi2014@systematic-innovation.org
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phiên bản này, cách làm việc vớ
ới text
Trong p
vẫn là đối tượng cải tiến củ
ủa các nhàà phát
triển Ad
dobe Photo
oshop. Kiểm
m tra lỗi ch ính tả
và tìm kkiếm/thay thế
t là hai chức
c
năng kkhông
thể thiế
ếu của một công cụ hỗ
ỗ trợ người dùng
tương ttác với text, song các phiên bản trước
của Adobe Photoshop lại kh
hông hỗ trrợ hai
chức năăng này. Mộ
ột chương trình xử lý đ
đồ họa
được ghép nối vớ
ới các chứcc năng kháác của
chương trình xử lýý văn bản đã
đ trở thàn
nh giải
pháp ch
ho phiên bản 7.0
Làm việ
ệc với các mẫu
m
thiết kế
k được sử dụng
trong m
môi trường bùng nổ cá
ác giao diện
n web
cũng là đối tượng
g cải tiến của các nhàà phát
triển Ph
hotoshop 7.0
0.
Chẳng hạn, có mộ
ột hiệu ứng
g gọi là Ro
ollover
c
với
các
đố
ối
tượng
hìn
nh
ảnh
được
c sử dụng phổ
p biến tro
ong môi trư
ường web. Hiệu
H
ứng
làm việc
Rolloverr làm thay đổi
đ một vùn
ng của hình
h ảnh trên trrang web th
hành một h
hình khác, màu
m khác
hoặc dạạng thức biể
ểu hiện khá
ác khi ngườ
ời dùng đưa
a con trỏ ch
huột (mousee pointer) vào
v vùng
đó. Rồi nhu cầu ng
gười dùng xây
x dựng ch
ho riêng mình một thư
ư viện ảnh ttrực tuyến (online)...
(
Như vậyy, cho đến những phiê
ên bản trướ
ớc đó, Adob
be Photosho
op vẫn chư
ưa hỗ trợ ch
ho người
dùng trrong môi trrường intern
net. Phiên b
bản 7.0 của
a Adobe Photoshop đãã khắc phục những
nhược đ
điểm trên với
v những cải
c tiến tích
h hợp công cụ hỗ trợ người dùng
g trong mô
ôi trường
làm việcc trực tuyến
n.
Adobe Photoshop
p CS
P
CS
C xuất hiện
n năm 2003
3.
Phiên bản Adobe Photoshop
n
đưa và
ào để giải q uyết tình trạng
Layer là một khái niệm
ổi đối tượng
g đồ họa nà
ày có thể ảảnh hưởng đến
đ
thay đổ
đối tượ
ợng đồ họa
a khác. Mộtt mẫu thiếtt kế có thể
ể có
nhiều đ
đối tượng đồ
đ họa, tương ứng cũn
ng sẽ có nh
hiều
layer. Từ đây, nảy sinh yêu cầu
c
phải qu
uản lý một lúc
nhiều laayer, và ý tưởng
t
cơ bản
b
ở đây chính là ghép
nhóm. A
Adobe Phottoshop phiê
ên bản CS đ
đã đưa ra cách
c
quản lý các Layers theo nhóm.
ùng
Javascript là ngôn ngữ lập trình cho phéép người dù
tạo các hiệu ứng trên website và đượcc thực thi trên
t
uyệt bằng tài nguyên của
c máy ng
gười dùng. Các
trình du
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nhà thiế
ết kế làm việ
ệc trong mô
ôi trường w
web bắt đầu có nhu cầu
u về công cụ
ụ thiết kế ph
hải được
hỗ trợ ttương tác với JavaScrip
pt, phiên bảản CS của Adobe
A
Photo
oshop đã đ
đáp ứng cho
o họ yêu
cầu nàyy.
Adobe Photoshop
p CS2
H
ứng
Những ai có sở thíích chụp ảnh có thể đãã từng biết đến hiệu ứng mắt đỏ (red eye). Hiệu
mắt đỏ xảy ra khi ánh sáng từ
ừ quá trình chụp ảnh bị
b võng mạc phản chiếu
u để lại màu
u đỏ cho
đôi mắtt trên tấm hình
h
được ch
hụp. Trong các phiên bản
b trước đó
ó, người dù
ùng sẽ phải khử mắt
đỏ bằng
g những tha
ao tác thủ công.
c
Nay, vvới CS2 cácc thao tác được “chuyểển lên hệ trê
ên” bằng
một côn
ng cụ tự độ
ộng “Red Eye Tool”. Nh ững điều ch
hỉnh về khử
ử nhiễu (noi se), nhòa (b
blurring),
méo hìn
nh (lens disstortion) cũ
ũng được cảải tiến tron
ng hình thứ
ức đóng gó i thành côn
ng cụ tự
động nh
hư vậy.
Cảii tiến đáng kể nhất trong phiên b
bản CS2 là khả
k năng
làm
m việc riêng rẽ và song song với nnhiều đối tư
ượng ảnh
có định dạng rất khác nh
hau: vector, raw, bitmap, pdf …
quaa tính năng Smart Obje
ects.
CS2
2 cũng cho khả năng ghép
g
nhiều
u ảnh chênh
h lệch về
độ sáng, chi tiết … để sáng tạo thể loại ảnh có
ó chi tiết
và độ sáng tốtt hơn (High Dynamic R
Range Image
e).
Khu
uynh hướng chuyển sự
s phát triểển lên mức hệ trên
còn
n thể hiện bằng
b
cách nâng
n
cấp kh
hả năng qu
uản lý, tổ
chứ
ức hình ảnh
h trong Pho
otoshop thàành một ứn
ng dụng
hoààn chỉnh: Adobe
A
Bridge. Thông qua công cụ này,
CS2
2 bắt đầu có
c khả năng xử lý trê n một nhóm nhiều
tệp
p tin ảnh. Một
M plug-in mới là Ca mera Raw cho CS2
khả năn
ng thực thi (cài
(
đặt, xử lý) đồng th
hời trên nhiề
ều tệp tin ảnh thô (raw
w files). CS2 còn cho
phép người dùng nhóm các cài đặt ch ế độ làm việc
v
cá nhâ
ân thành cáác bộ lưu trữ
t (own
custom presets) để
ể dễ "gọi lại" khi cần.
Adobe Photoshop
p CS3
Phiên bản Adobe Photoshop
P
CS3
C xuất hiệện năm 200
07.
Với sự xxuất hiện củ
ủa các thiếtt bị di động
g, giờ đây, lĩnh
vực thiế
ết kế lại có thêm
t
“đất dụng
d
võ”. Tậận dụng cơ hội
đó, Ado
obe Photosshop CS3 mở
m rộng kkhả năng phát
p
triển vớ
ới tính năng tối ưu hóa đồ họa cho
o các thiết bị
b di
động.
Adobe Photoshop CS3 được phát hành
h dưới 2 ph
hiên
bản: CS
S3 và CS3 Extended.
E
Phiên
P
bản C
CS3 phát trriển
theo cách tổ chức lại giao diệ
ện ứng dụn
ng để khai thác
t
tối đa h
hiệu năng sử
s dụng ph
hần mềm. P
Phiên bản CS3
C
Extende
ed thì phát triển
t
thêm khả
k năng xử
ử lý đồ họa 3D,
biên tập
p và chỉnh sửa
s chất lượ
ợng video.
Dấu ấn trong sự phát
p
triển th
heo quy luậật 6 của Ado
obe
hop CS3 là lần đầu tiên
n, Photosho
op có thể chạy
Photosh
trực tiếp
p trên các dòng
d
máy Macintosh
M
(M
Macs) sử dụ
ụng
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chíp Inttel. Trước đó,
đ Photoshop chạy trêên các máyy tính Macin
ntosh phải thông qua một bộ
dịch nhị phân Rose
etta (transla
ation layer R
Rosetta) và hoàn toàn không thểể dùng cho các máy
ử dụng hệ điều
đ
hành độc quyền củ
ủa Apple - Mac
M OS X.
Macs sử
Adobe Photoshop
p CS4 ... đế
ến nay
P
CS4
C xuất hiệện năm 200
08.
Phiên bản Adobe Photoshop
ấp một kỹ thuật ghép ảnh lý thú thông qua bảng điều khiển Mask
ks Panel.
Ứng dụng cung cấ
ó nghĩa là m
mặt nạ, vậy khái niệm Mask trong
g Adobe Photoshop
Từ “Massk” trong tiếng Anh có
ng Adobe Photoshop được hiểu là một lay
phải đư
ược hiểu nh
hư thế nào?? Mask tron
yer được
thêm vàào một laye
er cho trướcc. Layer đón
ng vai trò của
c mask thực chất là p
phần ảnh ghép
g
cần
kết hợp
p với một ản
nh cho trước. Chức năn
ng Mask cùn
ng với kỹ th
huật Blend ((trộn ảnh) cho phép
các nhàà nhiếp ảnh có được một
m phòng ttối số hóa với
v khả năn
ng sáng tạo
o vượt xa ph
hòng tối
trong nhiếp ảnh tru
uyền thống.
ayer cũng là một nân
ng cấp đán
ng giá ở
Adjjustment La
CS4
4. Thay vì tác động trự
ực tiếp trên
n ảnh gốc, chúng
c
ta
nên
n sử dụng các lớp hiệu chỉnh - adjustment layer.
Điềều này giúp chúng ta giữ
g được thô
ông tin gốc của ảnh
như
ư một phư
ương án dự
ự phòng. Cáác lệnh hiệ
ệu chỉnh
đượ
ợc tập trung trong một bảng điều khiển
n gọi là
Adjjustment Pa
anel. Sự xuất hiện củaa Adjustment Panel
khô
ông những giúp cho người sử dụng gọi các
c lệnh
hiệệu chỉnh đư
ược nhanh chóng
c
mà ccòn có thể thao tác
cùn
ng lúc với hàng
h
chục Layer
L
thử ng
ghiệm các hiệu
h
ứng
hìn
nh ảnh khácc nhau cho một
m đối tượ
ợng thiết kế
ế đồ họa.
Nếếu trong CS
S3, Photosh
hop mở rộn
ng thị trườn
ng bằng
cácch nhắm đế
ến các máy Apple, thì g
giờ đây, với CS4, họ
nhắắm đến cácc máy Wind
dows nền tảảng 64-bit, với CS5
họ nhắm đến các máy Mac
M 64-bit. Photoshop còn mở
rộn
ng phần mề
ềm theo hư
ướng phát ttriển khả năng làm
việ c liên mạng
g (Interacts with remotte applicatio
ons over
TCP
P/IP).
ại quá trình
h phát triể
ển của Adob
be Photosh
hop, một trrong những
g phần mề
ềm xử lý
Nhìn lạ
đồ họa được ưa chuộng
c
nhấ
ất, chúng tta thấy rằn
ng hầu như mỗi lần Adobe Photoshop
đưa ra phiên bản mới đều có
c dấu ấn ccủa quy luậ
ật 6 “chuyể
ển sự phát triển lên hệ
h trên”.
Nói cácch khác, một
m chức nă
ăng của ph iên bản trư
ước đó tiến
n dần đến g
giới hạn “ccạn khả
năng ph
hát triển”, không thể
ể đáp ứng n
nhu cầu củ
ủa người sử
ử dụng. Ph
hiên bản sa
au đó là
sự gỡ b
bỏ giới hạn bằng cách
h phát triển
n các chức năng
n
mới ở mức hệ trrên.
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CẢI TIẾN
T
DÂ
ÂY PHƠ
ƠI ĐỒ
Ngô Phư
ước Hưng
Tôi là dâân tỉnh lẻ lên thành phố
ố học, do vậậy, chuyện đổi
đ chỗ ở
là thườn g xuyên. Lần
n này, khi ch
huyển đến nnơi ở mới, giá thuê rẻ
hơn như
ưng lại gặp một
m vấn đề khiến
k
tôi phảải suy nghĩ.
Chuyện là thế này, khi phơi quần áo trên d
ược căng
dây phơi đư
trên sân thượng nơi tôi trọ, quần áo thường
g bị dồn cụcc (do dây
phơi khô
ông thể thẳ
ẳng như giá
á phơi đồ, nên khi treo vài bộ
quần áo là nó bị chù
ùng xuống) dẫn đến quuần áo lâu khô và để
lại mùi kkhó chịu.
nghĩ xem, khi
k ngồi cạn
nh “đối tượn
ng” tôi muốn
n chinh phục
c mà quần ááo “bốc mùii” thì làm
chiến thắng
g! Tôi cũng đã thử dùn g thêm nướ
ớc hoa nhưn
ng “đối tượnng” lại ngây
y thơ nói:
ay anh xức nước
n
hoa gì mà mùi giốn
ng mắm tôm
m thế!”
đề phơi qu
uần áo, nếu mua giá p hơi
n áo không bị
b dồn cục nhưng
n
điều n
này
tôi mắc bện
nh “viêm túii” (giá phơi đồ
2
giá 125 ngàn
n
đồng), chưa kể m
mai
uyển nhà mà
à chỗ ở mớii không có cchỗ
phơi đồ này thì
t sao?
y, chợt nhớ
ớ đến lời thầy
t
Trần TThế
dạy (tôi họcc môn Phươ
ơng pháp lu
uận
o ở Trường đại học kho
oa học tự nh
hiên
Chí Minh tro
ong chương
g trình đào ttạo
oa công ngh
hệ thông tin): “Khi đối m
mặt
đề cần giải quyết, đầu tiên
t
phải trả lời
Mục đích cần
c đạt của bài toán nàyy là
ừ đó xác định mâu thuẫ
ẫn có trong bài
c đạt của tôi
t là: dây ph
hơi không được
đ
làm dồn cục quần ááo.
, mục đích cần
hông dồn cụ
ục thì dây phơi phải có những vòng
g/ lỗ hoặc ch
hốt định vị đ
để quần áo không bị
.
y bài toán đú
úng của tôi là: dây phơi phải có lỗ hoặc
h
chốt định vị.
áo dây phơi đồ của chủ nhà để tạo nên các vòn
ng để định vị
v thì quần ááo không bị dồn cục
dây phơi sẽ bị ngắn lại,, chưa kể vi ệc tạo lỗ nà
ày gây khó khăn khi phhơi mền hoặ
ặc mùng.
ng là thay đổi
đ hệ quá nhiều.
n
Mà th
hầy tôi thườ
ờng dặn: “Kh
hi có được llời giải bài toán,
t
các
phải hết sức chú ý đến tíính ì của hệ nếu muốn được
đ
hệ chấ
ấp nhận”.
bài toán nàyy, tôi phải ca
an đảm đối mặt với mâu thuẫn vật lý: dây phơ
ơi phải có lỗ để quần
ng dồn cục và dây phơ
ơi phải khôn
ng có lỗ để không bị ch
hủ nhà la rầầy (do thay đổi hiện
ây phơi).
n tắc phân c hia mâu thu
uẫn vật lý, tô
ôi đã có lời g
gợi ý: “Chuy
yển từ hệ
ch sử dụng các nguyên
v phản hệ ”.
ản hệ hoặc kết hợp hệ với
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Nếu dâyy phơi của chủ
c nhà là hệ (dây kim lloại
không ccó lỗ và bị ch
hùng khi tre
eo vật nặng) thì
phản hệ
ệ (có lỗ và kh
hông bị chùng khi treo vật
nặng) làà thanh kim
m loại có lỗ. Và thếế là
Eureka!, nguyên tắcc sáng tạo sử
ử dụng vật lliệu
nhiều lỗ
ỗ xuất hiện.
s lượng móc cần thiếết ở
Sau khi tính toán số
mỗi lần giặt.Tôi ra cửa hàng chuyên
c
bán đồ
sắt gần nhà mua ngay
n
1 thanh sắt lắp gh
hép
dài 1m vvới giá 13 ngàn
n
đồng. Đây là loại vật
liệu chắắc, bền, có nhiều lỗ, dễ
ễ mua, dễ vvận
chuyển. Tôi phơi mỗi
m móc cá
ách nhau 2 lỗ,
tổng cộn
hơi 1 lần giặ
ng được 15 móc, đủ cho
o nhu cầu ph
ặt.
Sau khi áp dụng, kế
ết quả nhận được như m
mong đợi: đồ
ồ phơi mau khô,
k
thơm m
mùi nắng!
Tôi nhận
n được ánh mắt ngưỡng
g mộ của nh
hững người xung quanh, những lờii khen như: “hay ta”,
“sao hayy vậy”, “cái này
n đã à ngh
he”,” sao làm
m được vậy””... khiến tôi thấy sung ssướng như mình
m
làm
được điề
ều gì to lớn lắm.
Nhưng ttrên hết, tôi vui vì đã áp
p dụng thàn
nh công kiến
n thức môn học vào thự
ực tế cuộc số
ống , tuy
rất nhỏ và đơn giản
n. Không nhữ
ững thế, thàành công này còn đem lại cho tôi sự
ự tự tin vào năng lực
bản thân
n và thêm yê
êu ngôi trườ
ờng mình đaang học.
Sau phú
út ngất ngâyy về ý tưởng
g sáng tạo ccủa mình, theo những tiêu chuẩn đáánh giá lời giải
g sáng
tạo và đ
đổi mới mà môn học Ph
hương pháp luận sáng tạo
t đã đề cậ
ập, tôi thấy lời giải này cần phải
cải tiến tthêm nữa để thuận tiện
n hơn hơn trrong sử dụng thực tế. Tô
ôi sẽ đưa ra lời giải cho bài toán
cải tiến này một ngà
ày không xa. Các bạn hããy chờ nhé.
ờ tôi nhỉ, các bạn cũng có
a ý tưởng mà
à!
Mà tại sao phải chờ
ó thể đưa ra
v bản thân.
Còn bâyy giờ xin kể lể đôi chút về
Tôi học ngành Công
g nghệ thông tin của Trư
ường đại họ
ọc khoa học tự nhiên.
Ngay từ
ừ năm thứ nhất,
n
tôi luôn
n băn khoăn
n 1 câu hỏi:: “tại sao mìình vất vả thhi đại học, rồi
r học 4
năm để ra trường trrở thành lập trình viên. TTrong khi đó
ó, một ngườ
ời bạn học hếết phổ thông, không
cần thi đ
đại học, chỉ học ở trung
g tâm đào t ạo lập trình viên từ 1 đến
đ 2 năm m
mà vẫn làm được lập
trình viê
ên, mức lươn
ng tương đư
ương, vậy họọc đại học có
ó ích lợi gì?”
Thầy cô lúc đó đã trrả lời nhưng tôi không h
hài lòng với các câu trả lời đó. Nhưnng càng gần
n ngày ra
trường, tôi càng thấm thía nhữ
ững câu trả lời của Thầ
ầy cô: “Trườ
ờng mình là trường khoa học cơ
bản, đào
o tạo cho cácc bạn kiến th
hức nền tảng
g vững chắc,, để sau này
y đi làm, các bạn có thể làm
l
được
việc dù ở bất cứ đâ
âu, công ngh
hệ thay đổi, hay gặp khó
ó khăn gì cá
ác bạn cũngg có đủ tri th
hức cũng
như kỹ n
năng cần th
hiết để vượt qua, làm ch
hủ bản thân
n, làm chủ trri thức để vư
ươn đến thà
ành công,
trước hếết là phục vụ
ụ lợi ích của chính
c
bạn kèèm theo đó là
l lợi ích cho
o xã hội”.
Xin cảm
m ơn các Thầ
ầy cô của Trrường đại h ọc khoa học tự nhiên Tp.
T Hồ Chí M
Minh đã dành nhiều
tâm huyyết, tận tình chỉ dạy cho
o sinh viên không nhữn
ng chuyên môn
m mà cònn là những kỹ năng,
những đ
định hướng để sau này khi
k đi làm, có
ó thể đương
g đầu với nh
hững khó kh ăn.
Tôi thật sự tự hào được
đ
học trong ngôi trườ
ờng giàu tru
uyền thống này.
n
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Cần thoát khỏi sự
s tự tti
trong
t
q
quản lý
ý khoa
a học vvà giáo
o dục
Vũ Ca
ao Đàm1

Sau nhiề
ều thập kỷ đến nay, tư
ư tưởng tự ti và tự kiềm tỏa hầu như vẫn đèè nặng trong các cơ
chế, chính sách quả
ản lý khoa học
h và giáo
o dục (KH&G
GD). Điều kỳ
ỳ lạ là tư tưở
ược quán
ởng này đư
triệt từ vi mô đến vĩ
v mô, đượcc mỗi cá nh
hân chấp nh
hận một các
ch rất tự giáác. Dưới đây là một
số ví dụ
ụ.
1. Quy hoạch trườ
ờng/viện
ng nghệ và Luật Giáo dục đều qu
uy định khi lập trường,, lập viện phải theo
Luật Khoa học Côn
quy hoạạch. Điều nà
ày mới ngh
he tưởng rất
ất ngăn nắp, nhưng nghĩ kỹ thì rất
ất có vấn đề
ề vì khoa
học cần
n có tính mớ
ới trong khii quy hoạch
h là một phương án đư
ược xây dựn
ng dựa trên
n sự hiểu
biết về KH&GD ở một thời điiểm cố định
h nào đó. Như
N vậy, giả
ả dụ trường
g nào đó muốn
m
mở
ngành đ
đào tạo về công nghệ Nano, hoặcc một nhà vật
v lý nào đó
đ muốn lập
p một viện về công
nghệ Nano, là mộtt ngành côn
ng nghệ mớ
ới, sẽ không được chấ
ấp thuận, vì chưa có trong quy
hoạch. Như vậy, quy hoạch viện/trường,, quy hoạch
h ngành đào
o tạo là tạo
o ra một dâ
ây thòng
lọng để
ể tự trói tay mình.

1
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2. Biên chế cơ hữu
Muốn mở ngành đào tạo, ngoài việc phải căn cứ quy hoạch, còn một điều kiện nữa, thoạt
nghe tưởng rất đúng: đó là phải có một số nhân lực chuyên môn của ngành đó trong biên
chế cơ hữu của đơn vị đào tạo. Điều này có nghĩa: Nước Việt Nam chỉ được đào tạo những
ngành đã cũ, đã có sẵn chuyên gia.
Cách đây ít năm, tôi đến tìm hiểu công tác đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách Công
nghệ và Đổi mới (Technology Policy and Innovation) ở Đại học Roskilde (Đan Mạch) và thật
ngạc nhiên là nó chẳng giống gì ở ta cả: giám đốc chương trình được mời đến từ Thụy Điển;
các vị giảng viên được mời đến từ Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển; chỉ có một ông giáo sư thuộc
“biên chế cơ hữu” của đại học Roskilde, nhưng lại là người Italia. Tôi hỏi đùa các vị ấy, làm thế
nào xin cấp phép đào tạo khi các vị không có “biên chế cơ hữu”? Ông giám đốc chương trình
cười rất hóm hỉnh “Đây là Đan Mạch, chứ không là Việt Nam”.
3. Xin cấp mã ngành đào tạo
Mã ngành về hình thức là một dãy số tương ứng với tên gọi của ngành mà đơn vị của bạn
được cấp phép đào tạo. Mã ngành được xây dựng căn cứ vào việc chuẩn hóa và thống nhất
hóa một ngành đào tạo sẵn có, căn cứ vào sự hiểu biết của nhà quản lý về ngành đó ở một
thời điểm xác định. Như vậy, các đơn vị sẽ không thể đăng ký đào tạo các ngành mới chưa
được cơ quan quản lý chuẩn hóa mã ngành.
Quy trình này ngược. Đáng ra nơi nào đó muốn mở ngành đào tạo mới thì xây dựng chương
trình, rồi đăng ký với cơ quan quản lý để được cấp “mã ngành”. Tương tự như việc người dân
xây nhà và đến cơ quan quản lý đô thị để được cấp số nhà. Cơ quan quản lý không thể làm
ngược lại, nghĩa là chỉ cho phép những nhà tương ứng với các số nhà nhất định nào đó được
xây dựng.
4. Phong Giáo sư/Phó giáo sư
Ở Việt Nam, nay việc phong hàm giáo sư/phó giáo sư (GS/PGS) (nay được gọi là “công nhận
chức danh GS/PGS” nhưng về bản chất vẫn không đổi) đòi hỏi bạn phải khai báo thành tích:
đã đào tạo được bao nhiêu tiến sỹ, thạc sỹ (nghĩa là ngành cũ đã có sẵn), viết được bao nhiêu
bài báo trên những tạp chí chuyên ngành (cũng là những ngành cũ đã có sẵn tạp chí), nghiên
cứu được bao nhiêu đề tài, trong đó đề tài cấp nhà nước được đánh giá cao hơn cấp bộ, cấp
bộ cao hơn cấp cơ sở. Còn những đề tài cấp cá nhân, như kiểu Học thuyết Tiến hóa của
Darwin thì bị loại là cái chắc (!)
Như vậy, Việt Nam chỉ phong GS/PGS cho những nhà khoa học đang nghiên cứu, giảng dạy
ở các ngành khoa học đã có sẵn, không hề có chuẩn đánh giá cho những nhà nghiên cứu mà
các trường có thể mời về để bổ nhiệm GS/PGS nhằm giúp nhà trường mở ra những ngành
đào tạo mới.
***
Tất cả những vấn đề được nêu trên đây, thoạt nghe có vẻ đúng về mặt chủ trương, nhưng
nghĩ sâu một chút mới thấy nó dường như cam phận đi sau thiên hạ về KH&GD giữa một thế
giới đang không ngừng phát triển.
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Nhìn Đổi mới sáng tạo từ Hàn Quốc và Singapore
TS. Giáp Văn Dương2
Ngày 16/5 tới đây sẽ diễn ra diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh. Là
một trong những diễn giả của diễn đàn, TS Giáp Văn Dương đã có những chia sẻ về đổi mới
sáng tạo mà chúng tôi xin tóm lược dưới đây.
Theo TS Giáp Văn Dương, hiện nay thuật ngữ “Đổi mới - Sáng tạo” gần như là câu cửa miệng
của nhiều doanh nhân và nhà làm chính sách. Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản
buộc họ phải xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên sự đổi mới công nghệ và
quản trị.
Một trong những cách này là tìm trong kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt ở những nước tương
đồng về văn hóa và xuất phát điểm với Việt Nam, như Hàn Quốc và Singapore, để học hỏi
kinh nghiệm.
Ba bài học từ Hàn Quốc
Hàn Quốc có một sự tương đồng khá lớn với Việt Nam khoảng 50 năm về trước, thậm chí
nhiều mặt kém Việt Nam. Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc cách mạng công nghệ và quản trị
để chấn hưng đất nước. Trọng tâm của cuộc cách mạng này là đổi mới sáng tạo ở mọi cấp
bậc.
Điển hình là sự thành lập Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ (KIST) năm 1966. Các
nghiên cứu của KIST được triển khai theo hướng hợp đồng, để kết quả nghiên cứu có thể
ngay lập tức được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Các nhà nghiên cứu của KIST đã chủ
động đi tìm khách hàng thay vì ngồi chờ doanh nghiệp tìm đến.
KIST được miễn kiểm toán và hoạt động hàng năm của KIST không cần chính phủ phê duyệt.
Một dự luật đặc biệt dành cho KIST cũng được thông qua, nhằm bảo đảm cho các nhà
nghiên cứu tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. Ngân sách của viện KIST cũng được
đảm bảo trực tiếp từ tổng thống Park Chung-hee. Hệ thống hành chính được xây dựng theo
hướng hỗ trợ mọi mặt cho nghiên cứu, thay vì can thiệp trực tiếp vào nghiên cứu.
Các học viên sau đại học hoặc nghiên cứu sinh thường ra công ty để thực tập. Mối liên kết tự
nhiên giữa trường, viện và doanh nghiệp được hình thành và củng cố, trước hết phục vụ nhu
cầu công nghệ của doanh nghiệp, sau đó là phục vụ việc đào tạo của nhà trường.
Ở Hàn Quốc, theo TS Dương, cần học ba bài học lớn. Thứ nhất là chọn người có đức có tài,
tin tưởng họ và giao cho họ toàn quyền tự chủ trong các hoạt động khoa học công nghệ,
hướng đến mục tiêu lớn là chấn hưng đất nước. Thứ hai là bắt tay với cộng đồng doanh
nghiệp ngay từ khi khởi động các nghiên cứu. Tốt nhất là nghiên cứu theo các đơn đặt hàng
của doanh nghiệp. Bài học thứ ba là các nhà nghiên cứu cần chủ động đi tìm các doanh
nghiệp để giải các bài toán thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải.
Ngày nay, hệ thống xây dựng và đánh giá chính sách khoa học công nghệ (KHCN) của Hàn
Quốc đã phát triển rất nhiều so với thời KIST mới được thành lập. Chẳng hạn, Viện đánh giá
và quy hoạch khoa học công nghệ Hàn Quốc (KISTEP - Korea Institute of Science &
Technology Evalution and Planning) đang đóng vai trò Think-Tank trong việc xây dựng các

2
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chính sáách khoa học và công
g nghệ của Hàn Quốc, đặc biệt trrong việc h
hoạch định, dự báo,
đánh giá và điều phối các chín
nh sách.
Kinh ng
ghiệm từ Siingapore
Một tro
ong những ấn tượng lớn nhất củ
ủa tôi khi đến
đ làm việc
c ở đây mấấy năm về trước, là
người S
Singapore, từ
t trên xuốn
ng dưới, ý tthức một điều
đ
rất rõ: Singapore
S
llà nước nhỏ
ỏ, không
có tài ng
guyên, nên chỉ có thể phát triển n
nhờ nguồn lực con ngư
ười. Vì thế, h
họ đầu tư mạnh
m
mẽ
cho giáo
o dục và ph
hát triển kho
oa học, côn
ng nghệ. Ch
hẳng hạn, ch
hiến lược kh
hoa học-công nghệ
hiện thờ
ời của Singapore (2015) nêu rõ: C
Cùng với trri thức, đổi mới sáng ttạo là hai động
đ
lực
đảm bảo cho Singa
apore phát triển bền vữ
ững.
ớ khi mới đến Đại học Quốc gia S ingapore (N
NUS), khẩu hiệu
h
làm tô i giật mình là “NUS:
Còn nhớ
nghiệp tri thức
Doanh n
t
“(NUS: Knowledgee Enterprise
e). Tức là trư
ường đại họ
ọc đã tự nâng mình
lên trở tthành một doanh
d
nghiệp với mặt hàng chủ đạo
đ là tri thứ
ức để bán c ho cộng đồ
ồng.
Chẳng hạn, trong khuôn
viên củaa Đại học Quốc
Q
gia
Singapo
ore, có mộ
ột viện
chuyên sâu về lưu trữ dữ
liệu nhằằm phục vụ
ụ ngành
công nghiệp sản xuất ổ
cứng m
máy tính. Những
viện nh
hư thế là cầu
c
nối
trực tiếp
p để triển khai
k
các
nghiên cứu công nghiệp.
Các trư
ường đại học và
viện n
nghiên cứ
ứu, các
doanh nghiệp, thường
xuyên tổ
ổ chức các lớp tập
huấn về
ề đổi mới sá
áng tạo,
để truyề
ền thông, gợi mở
và nuôii dưỡng tin
nh thần
đổi mớ
ới sáng tạ
ạo đến
từng nh
hân viên của
a mình.

Mô
M hình hồ cchứa nước tạ
ại đập Marina
a của Singapoore. Singapore còn chủ
trương
t
thu giiữ nước mưa
a để phục vụ nhu cầu nướớc cho ngườii dân. Ảnh:
Tuổi
T
Trẻ

Singapo
ore có hệ th
hống viện nghiên
n
cứu trực thuộc Cơ quan phát triển kh
hoa học, công nghệ
và nghiên cứu của
a Singapore
e. Cơ quan này được thành
t
lập năm 1991 đ
để thúc đẩy sự phát
triển củ
ủa khoa họcc và công nghệ,
n
đồng
g thời thu hút
h tài năng
g nước ngo
oài đến làm
m việc tại
Singapo
ore, với ưu đãi
đ về thu nhập,
n
nhằm phát triển nền
n kinh tế tri thức củaa Singapore
e.
Ở Singaapore doanh nghiệp được tham g
gia vào các nghiên cứu
u từ khâu đ
đầu tiên và theo sát
trong quá trình ng
ghiên cứu, nhất
n
là phần
n đánh giá, nghiệm thu
u kết quả. C
Có như thế, họ mới
đủ tin tư
ưởng để triển khai cácc kết quả nàày ra thực tiiễn kinh doanh. Nổi bậật nhất là phát triển
các ngh
hiên cứu về xử lý nướcc. Ngày nayy, công nghệ xử lý nư
ước của Sin gapore đượ
ợc coi là
dẫn đầu
u thế giới.
Cũng vì thế, năng lực đổi mớii sáng tạo ccủa Singapo
ore đạt mức
c rất cao tro
ong bảng xếp
x hạng
toàn cầu. Theo Blo
oomberg, Singapore hi ện đứng thứ 7 trong bảng
b
xếp hạạng toàn cầ
ầu về chỉ
số đổi m
mới sáng tạo
o năm 2014
4, đạt mức 8
86,07/100 điểm.
đ
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Quố
ốc gia n
nào sáng
g tạo nhất?
PV3
Thomass Friedman, tác giả cuố
ốn Thế giớii phẳng vừa
a đến thăm
m Việt Nam.. Ông cho rằng
r
thế
giới hiện tại đang thay đổi bở
ởi hai nhân tố chính: công
c
nghệ và sức sáng
g tạo. Vậy quốc
q
gia
nào đan
ng dẫn đầu
u sáng tạo?? Hàng năm
m, tổ chức quản
q
lý bằn
ng sáng ch
hế quốc tế (WIPO –
World Intellectual Property
P
Orrganization)) đều công bố nghiên cứu về chỉ ssố sáng tạo
o của các
quốc giia. Năm 201
13 và quý 1/2014
1
thế giới chứng
g kiến nhiều
u sự thay đ
đổi về sức sáng
s
tạo
quốc gia.

Trung Q
Quốc đã vư
ượt Đức về sáng tạo
Cụ thể, Trung Quốc đã thay th
hế Đức trở tthành quốc gia có số lư
ượng bằng sáng chế nhiều thứ
ba thế g
giới theo WIPO.
W
Năm 2013, cả th ế giới đã đăng
đ
ký 205
5.300 bằng ssáng chế, tăng hơn
5% so vvới 2012. Dẫn đầu vẫn
n là Mỹ với hơn 57.000
0 sáng chế mới năm 22013. Xếp hạng tiếp
theo lần
n lượt là Nhật với 43.91
18 bằng, Tru
ung Quốc với
v 21.516 bằng và Đứcc với 17.927 bằng.
Về xếp hạng công ty, Panasonic dẫn đầu
u với 2.881 bằng. Xếp sau là hai công ty công nghệ
TE và Huaw
wei.
của Trun
ng Quốc: ZT
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